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Hasiči

Výjimečná pouť ke kapli sv. Vojtěcha. Součástí letošní kounovské poutě bylo
otevření nové expozice kounovských řad a především slavnostní znovuvysvěcení opravené kounovské kaple, kterého se ujal arcibiskup Domnik Duka. Více se dozvíte na následující straně.

Zprávy z obecního úřadu
Ve druhém čtvrtletí letošního roku zasedalo obecní zastupitelstvo dne 11. 6. a zabývalo se především centrálním vytápěním na
biomasu a s tím souvisejícími smlouvami
a dokumenty. Obec neuspěla se žádostí
o dotace z FROM (Fond rozvoje obcí
a měst) Středočeského kraje o poskytnutí
dotace ve výši 500.000,- Kč na vybudování dětského hřiště u mateřské školy. Dosluhující hrací prvky musely být z rozhodnutí
bezpečnosti a hygieny odstraněny a mateřská škola proto nemá k dispozici žádné venkovní hřiště. Z tohoto důvodu se zastupitelé

rozhodli uvolnit z vlastních prostředků obce
100.000,- Kč na pořízení a instalaci základních hracích prvků pro děti. Pro volby do zastupitelstev obcí konané na podzim 2014 na
volební období 2014-2018 na základě § 67
a 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, stanovilo počet sedm zastupitelů.

Sbor dobrovolných hasičů se stává nejaktivnější organizací v obci. Ve středu 30. 4. 2014
uspořádli hasiči ve spolupráci se Svazem žen
lampionový průvod a vatru v rámci „pálení čarodějnic“. Prvního května se zúčastnili
se svou Avií průvodu historických vozidel
ze Hředlí do Nesuchyně a „prvomájových“
oslav. V sobotu 7. 6. 2014 uspořádali hasiči
Dětský den u sokolovny. Akce se těšila velké
účasti dětí i dospělých, vydařilo se i počasí.
Kromě soutěží, prohlídky lékařské ambulance a řádění v hasící pěně, se poprvé představilo družstvo mladých hasičů v nových uniformách a s novou technikou, kterou jim obec
nákladem 30.000,- Kč pořídila. Děti ukázaly,
že i když zatím nesplňují požadované časové limity, hasičský útok pilně trénují. Kromě
podpory ze strany obce si hasiči pořídili ze
svých prostředků, získaných sběrem železného šrotu a dalšími aktivitami, vysílačky
a nový prapor. Ten představí na oslavách
140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v příštím roce. Díky historikovi Mgr. Černému (autor knihy Obec na rozvodí) se zjistilo,
že SDH Kounov je jedním z nejstarších hasičských sborů na rakovnickém okrese.

Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě
a internetových stránkách
www.obec-kounov.cz, tel. 313119822

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v obci Kounov, konaných 23. a 24. 5. 2014
Volební účast: 13 % (54 ze 416 oprávněných voličů). Pořadí volebních stran: 1. KSČM
(19 hlasů, tj. 35,84 %), 2. ČSSD (20,75 %), 3. ANO 2011 (13,2 %), 4. Koalice TOP 09 a STAN
(9,43 %), 5. ODS (3,77 %), Česká pirátská strana (3,77 %), 6. KDU-ČSL (1,88 %), Strana zdravého rozumu – nechceme euro (1,88 %), Moravané (1,88 %), Vize 2014 (1,88 %), Antibursík
– stop ekoteroru! (1,88 %), Koalice DSSS a SPE (1,88 %), ostatní volební strany 0 %.

Kounovské družstvo mladých hasičů v nových uniformách při úspěšném Dětském dni,
na kterém představili ukázky své činnosti.

Slavnostní pouť ke kapli sv. Vojtěcha

Letošní pouti dodal svou přítomností vzácný lesk arcibiskup Dominik Duka.

Nový oltářní obraz od V. Kroba.
V neděli 4. 5. 2014 se v Kounově konala
pouť ke kapli sv.Vojtěcha spojená se znovuvysvěcením kaple sv. Vojtěcha po celkové opravě. Slavnostní mši osobně celebroval Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup
pražský a primas český.
Kaple byla postavena na památku nevídané události, ale pro tento kraj nesmírně potřebné. V roce 992 zabloudil biskup Vojtěch
do zdejších lesů cestou z Říma do Prahy a pro
zdejší kraj sužovaný suchem vyprosil vláhu.
Po několik dalších staletí se kaple stala
místem setkávání obyvatel okolních obcí
a dějištěm slavných poutí. Poslední pouť,
o které se zachovaly zprávy, se konala v roce
1948. Od té doby kaple upadla v zapomnění
a chátrala. Zkázu nezastavilo ani její vyhlášení kulturní památkou v roce 1958.
Teprve v roce 2006 se obci ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Rakovníku
podařilo obnovit poutě a následně opravit
i kapli. Celková rekonstrukce začala v roce
2009 a byla ukončena v loňském roce. Náklady vynaložené na rekonstrukci činily více
než 3 miliony, z toho 2,9 mil. Kč poskytl

Herní koutek v nové expozici řad.

Slavnostní okamžik svěcení kaple.
Středočeský kraj z Fondu kultury a opravy
památek.
Nový oltářní obraz sv.Vojtěcha pro kapli
namaloval pan Václav Krob. Původní obraz
je umístěn v postraní lodi chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku.
Akce se zúčastnilo mnoho věřících i turistů. Ti co neměli to štěstí vejít se do prostoru kaple, měli umožněno naslouchat slovům
kardinála a bohoslužbě před kaplí z reproduktorů. Po skončení bohoslužby pan kardinál na místě setrval v besedě s návštěvníky
a téměř hodinu trpělivě a velice neformálně
lidsky, poutavě diskutoval a odpovídal na
otázky, třeba i týkající se volby papeže atd.
Této hlavní akci předcházely doprovodné akce, kterými bylo slavnostní otevření
nové expozice muzea Kounovských kamenných řad a komentovaná vycházka se záhadologem Miroslavem Tausigem. Renomovaného průvodce doprovázela téměř stovka
turistů.
Výklad k nové expozici muzea podal zájemcům člověk nejzasvěcenější, autor všech
textů, fotografií a interaktivních prvků, pan

Dominik kardinál Duka OP,
arcibiskup pražský a primas český.

Otevření nové expozice řad.
Roman Hartl. Expozice je zaměřena na rodiny s dětmi, které zde najdou poučení i zábavu. Součástí nové expozice je i venkovní
bludiště a Špičácká stezka.
Akce proběhly za přítomnosti médií, tisku i televize.
Při příležitosti pouti byla opravená
kaple předána zpět Římskokatolické církvi
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce,
a veškeré materiály ke kapli uložené na OÚ
včetně fotografií byly předány do okresního
archivu v Rakovníku.

Den matek, Dětský den, Čarodějnice...

Čarodějnický průvod.
Čarodějnická vatra.

Čarodějnické opekání špekáčků.

Mladí kounovští hasiči v akci při Dětském dni.

Dětský den.

Doslova aprílové počasí pronásledovalo letošní oslavy Dne matek v sobotu
11. 5. 2014. Počasí přímo aprílové provázelo celé nedělní odpoledne, déšť se
střídal se sluníčkem a do toho ještě studený vítr. Přesto byli stateční jak účinkující, tak diváci, i když svou statečnost někteří bohužel odstonali. Vystupovaly
samé známé skupiny, ale všechny s úplně novým programem. Velice působivé
až dojemné bylo pěvecké vystoupení žáků základní školy.

Vystoupení kounovských Hašlerek na Dni matek. Zastupitelstvo obce se
rozhodlo finančně podpořit tuto taneční skupinu, a tím ocenit její přínos pro
reprezentaci obce Kounov.

Mateřská škola

Setkání s včelařem.

Myslivecký den.
Blíží se konec školního roku a my hodnotíme
akce v mateřské škole od začátku roku 2014.
Po zapsání našich devíti dětí do 1. třídy ZŠ
jsme měli ve školce „workshop“ - „Včeličky“, kde se děti seznámily v rámci projektu
„Včelka“ se životem včel, čím jsou nám užitečné a jak se o ně staráme. Děti si vybarvily
včelky, ochutnaly med a vyrobily si svíčku.
V únoru nás navštívil p. Burgheisser
s ptactvem, děti se vyfotily s papouškem
Žako. Ve školce si zatančily na karnevalu
v maskách. Předškolní děti se byly podívat
ve škole, kde se na chvíli staly „opravdovými
školáky“. Po jarních prázdninách si vyzkoušely, jak by se chovaly, kdyby byl ve školce
poplach. Zacvičily si, zasoutěžily a zahrály
na „zdravotníky“ v tělocvičně základní školy.
Za odměnu byly děti v divadle v Rakovníku
na představení Šípková Růženka.
V rámci třídenního semináře v MŠ se děti
seznámily se zdravovědou, první pomocí,
ošetřením drobných úrazů, které následovalo
po přednášce se záchranářem p. Doubravou.
Děti se učily, jak mají trávit volný čas a jak
předcházet šikaně a kriminalitě. Zahrály si na
„zloděje, policii a soudce“ s p. Hossingerem.
Učily se, jak si neubližovat, pomáhat ostatním a jak se mají správně chovat. Třetí den se
učily, jak správně stolovat a o zdravé výživě,
děti se naučily důležitá telefonní čísla a podle
čeho si je zapamatovat. Jak se mají chovat
v divadle a restauraci. Nakreslily obrázek pro
kamaráda.

Děti si vyzkoušely
i včelařské kukly.

Pozvánka

Přírodní park Džbán:
Džbán, jak ho neznáte
V regionálním muzeu K. Polánka v Žatci
probíhá od 16. 5. 2014 do 27. 9. 2014 zajímavá výstava o pahorkatině Džbán.
Džbán se rozkládá na rozhraní středních a severních Čech, pro svůj výjimečný a zachovalý krajinný a přírodní
ráz bylo území roku 1994 vyhlášeno
přírodním parkem. Má rozlohu 416 km2
a rozprostírá se na území okresů Rakovník, Kladno a Louny. Jedná se o zachovalé přírodní území mezi průmyslovými
oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve
a Kladensko-rakovnické pánve.
Džbán je tvořen křídovou tabulovou
plošinou, vyzdviženou tektonickými
pohyby nad okolní krajinu, s úklonem
k severu a následně rozbrázděnou erozní
činností. Území proto tvoří stolové hory,
hluboké strže a obnažené bílé skály, které
jsou jeho zajímavostí. Vlivem eroze se tabule rozčlenila do několika úzkých vrchů
a hřbetů Louštín – 537 m n. m., Džbán
– 536 m n. m., Rovina – 526 m n. m., Špičák - 483 m n.m., Pravda – 491 m n. m.
Nadmořská výška se pohybuje většinou
okolo 400 m n. m.
Džbánská opuka (spongilit) je významným a kvalitním stavebním materiálem, z něhož se stavělo nejen v okolí,
ale dovážel se i do Prahy. Od jeho nazlátlé
barvy vznikl pojem „Zlatá Praha“. Oblíbená je i v sochařství. Kromě opuky se
zde těžilo i hnědé uhlí, švartna a jíly.
Přírodní park Džbán je zajímavý nejen z historického hlediska, ale je velmi
bohatý na faunu i flóru. Chráněné rostliny
(kýchavice černá, plicník úzkolistý, lýkovec jedovatý, náprstník žlutý, podléšku
jaterník) a živočichové (strakapoud, žluna, krahujec, kalous ad.).

Výuka zdravovědy.
Po zápisu dětí do mateřské školy, kam
bylo zapsáno 10 dětí, následovalo divadlo
v MŠ Cesta do pohádky s hudebním doprovodem. V rámci Dne Země si děti zasadily před
školkou květiny a byliny.
Před Velikonocemi jsme měli ve školce
velikonoční dílničky, kde děti přednesly a zazpívaly koledy, společně s rodiči a učitelkami
nazdobily vajíčka a stojánky, zajíčky a upekly
si bochánky.
Dne 28. 4. jsme navštívili pana včelaře Bechynského na hájovně, kde se děti
seznámily se včelínem a s prací kolem včel
a zpracování medu. Hájovnu jsme s dětmi navštívily znovu 3. 6., kdy pro nás pan Franěk
přichystal tradiční Myslivecký den. Cestou
na hájovnu děti plnily různé úkoly a přímo na
hájovně hledaly poklad.
Danuše Jakubská
vedoucí učitelka MŠ

Společenská kronika:
Narozené děti
Jana Bechynská (čp.147) *9.6.2014
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !

V uplynulém období
oslavili svá životní jubilea
90 let: Miroslava Kmínková
85 let: Josef Worsch
70 let: Marie Havlíčková
60 let: Svatava Višnerová,
Jaroslav Červeňák
50 let: Rudolf Kraus,
Václav Hajný,
Jana Machačová
BLAHOPŘEJEME!

